Akredytowane szkolenie AgilePM®
Foundation [Szczecin.VI]
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/04/29/6982/386826

Cena netto

3 500,00 zł

Cena brutto

3 500,00 zł

Cena netto za godzinę

250,00 zł

Cena brutto za
godzinę

250,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

14

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-01-18

Termin zakończenia
usługi

2020-01-19

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-04-29

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-01-17

Maksymalna liczba uczestników

16

Kategoria główna KU

Zarządzanie i organizacja

Kategorie dodatkowe KU

Zarządzanie i organizacja
Rozwój osobisty

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

H-consulting Wojciech Hołowacz

Osoba do kontaktu

Agnieszka Oleksa

E-mail

biuro@hconsulting.pl

Telefon

518 795 217

Cel usługi
Cel edukacyjny
Dzięki udziałowi w szkoleniu: - zdobędziesz zaawansowaną wiedzą, łatwą do praktycznego
zastosowania w dotychczasowym środowisku projektowym; - poznasz różne style zarządzania
niezbędne do realizacji projektów Agile i zestawienie ich ze stylami zarządzania w projektach
zarządzanych tradycyjnie; - nauczysz się promowania i budowanie dobrych relacji i bliskiej współpracy
pomiędzy przedstawicielami biznesu i techniki.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Powtórzenie podstawowych zagadnień - dotyczących konstrukcji metodyki AgilePM™, w tym
omówienie filozofii i pryncypiów, zapoznanie się ze specyfiką egzaminu na poziomie Practitioner
oraz ze scenariuszem ćwiczenia wykorzystywanego w czasie szkolenia
Cykl życia projektu Agile i produkty - środowisko zarządcze projektu AgilePM™. Przegląd typowych
faz projektu AgilePM™ oraz produktów z nimi związanych. Planowanie w AgilePM™. Jakość i jej
planowanie w projekcie. Różne plany w AgilePM™. Koncepcja okienek czasowych (timebox) i
iteracji
Ludzie i role w projekcie Agile - struktura ról i ich zakresy odpowiedzialności. Role poziomu
projektu, zespołu realizacyjnego i wspierające. Style i cechy zarządzania projektem Agile.
Eskalacje w projektach Agile

Techniki metodyki AgilePM™ – Warsztaty Facylitowane, Modelowanie, Rozwój Iteracyjny, Priorytety
MoSCoW i Okienka Czasowe
Sterowanie projektem Agile - cechy sterowania (kontrolowania) projektem zarządzanym metodą
Agile. Zarządzanie ryzykiem w projekcie. Wykaz wymagań z priorytetami i rola Analityka
Biznesowego w projekcie Agile. Różne techniki szacowania wykorzystywane w AgilePM™.
Zalecane podejście do monitorowania projektu. Powtórzenie pryncypiów Agile

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Osoba, która ukończyła niniejsze szkolenie zdobędzie:
Wiedzę: z zakresu podstaw teoretycznych, na których opiera się metodyka zarządzania projektamiAgilePM. Uczestnik potrafi definiować środowisko projektowe.
Umiejętności:
-skutecznego planowania działań i kosztów w projektach zgodnie z metodyką AgilePM,
-rozróżniania klasycznych i zwinnych metod zarządzania projektami,
-zarządzania cyklem życia projektu wg metodyki AgilePM.
Kompetencje społeczne: z zakresu efektywnego zarządzania zespołem projektowym w
organizacjach działających w oparciu o metodykę zarządzania projektami AgilePM. Uczestnik posiada
kompetencje, które pozwolą na przydzielanie ról w zespołach projektowych.

Grupa docelowa
Osoby posiadające doświadczenie w pracy lub zarządzaniu projektami lub zespołami projektowymi oraz
wszyscy, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu metodyki AgilePM® (Agile Project Management)
ponad poziom podstawowy. Szkolenie szczególnie polecane dla pracowników organizacji, które
wdrożyły lub planują wdrożyć AgilePM® lub korzystają z metodyk zwinnych.

Materiały dydaktyczne
Akredytowane materiały szkoleniowe w wersji drukowanej w języku polskim.

Informacje dodatkowe
Szkolenie prowadzone przez trenera z akredytacją AgilePM.
Usługa połączona z usługą o nr 2019/04/29/6982/386845. Miejsce zostało zmienione. Szkolenie
odbędzie się w Sali Szkoleniowej w Hotelu Zawisza, ul Gdańska 163 , 85-915 Bydgoszcz
Stawka VAT zwolniony obowiązuje przy otrzymaniu doﬁanansowania na co najmniej 70% szkolenia. W
przypadku niższego poziomu dofinansowania lub jego braku obowiązuje stawka VAT 23%.

Harmonogram

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Powtórzenie podstawowych zagadnień
metodyki AgilePM™, Cykl życia projektu
Agile i produkty, Przegląd typowych faz
projektu AgilePM™ oraz produktów,
Planowanie w AgilePM™, Jakość i jej
planowanie w projekcie.

2020-0118

09:00

17:00

8:00

2

Koncepcja okienek czasowych
(timebox) i iteracji, Ludzie i role w
projekcie, Techniki metodyki AgilePM™,
Sterowanie projektem Agile, Techniki
szacowania w AgilePM™, Monitorowanie
projektu, Powtórzenie pryncypiów Agile.

2020-0119

09:00

15:00

6:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Romuald Krysiak

Obszar specjalizacji

Akredytowany trener AgilePM®

Doświadczenie zawodowe

Wiele lat temu zaczynał swoja karierę zawodową
jako programista, a następnie, w roku 2005, zajął
się prowadzeniem projektów w branży IT
współpracując z takimi firmami jak Samsung,
Grundig, Vectra czy Orange specjalizując się
głównie w obszarach związanych z wytwarzaniem
oprogramowania dla urządzeń elektronicznych i
samą produkcją tych urządzeń. Posiada bogate
doświadczenie w organizacji projektów, zarówno
w podejściu klasycznym jak i zwinnym. Miał
okazję zarządzać kilkudziesięcioosobowymi
zespołami projektowymi, złożonymi głównie z
programistów, rozproszonych po całym Świecie
począwszy od Indonezji, a skończywszy na
zespołach z USA. Przez kilka lat realizował
projekty zorganizowane w sposób zwinny,
związane z systemami zarządzania treścią,
dedykowane dla takich klientów jak Ford czy
Colgate-Palmolive.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Wychodząc poza ramy przedsięwzięć IT, zajmuje
się również doradztwem w zakresie zarządzania i
restrukturyzacji małych przedsiębiorstw. Posiada
ponad dwuletnie doświadczenie w zakresie
realizacji szkoleń z zakresu SCRUM.

Wykształcenie

Kierownik projektu z kilkunastoletnią praktyką w
biznesie. Ukończył z tytułem magistra
Uniwersytet Mikołaja Kopernika na wydziale
Matematyki i Informatyki, Podyplomowe Studia
Zarządzania Projektem oraz Podyplomowe Studia
Menadżerskie. Rozwija swoje umiejętności
kierownicze uczestnicząc w szkoleniach
dotyczących kreatywnych metod podejścia do
problemów takich jak Design Thinking, Visual
Thinking oraz wielu innych praktyk związanych z
samorozwojem, na przykład asertywność lub
Redukcja Stresu.

Lokalizacja usługi
Adres:
Gdańska 163
85-915
Bydgoszcz,
pomorskie

Warunki logistyczne:
woj.

kujawsko-

Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Usługa
połączona
z
usługą
o
nr
2019/04/29/6982/386845
,
miejsce
szkolenia zgodne z miejscem szkolenia
usługi 2019/04/29/6982/386845. Szkolenie
odbędzie się w Sali Szkoleniowej w Hotelu
Zawisza, ul Gdańska 163 , 85-915
Bydgoszcz

